WIE IS WIE

in de rechtszaal
DE RECHTER OF VOORZITTER

DE GRIFFIER

- leidt het proces en wordt aangesproken met “mijnheer/mevrouw de voorzitter”
- zoekt de waarheid door beklaagde, slachtoffer en getuigen te ondervragen
- beslist of iemand schuldig is en kiest een gepaste straf bij schuld
- drie rechters behandelen samen sommige (grote) zaken

- maakt de procesdocumenten in orde
- schrijft de belangrijkste gebeurtenissen uit een
rechtszaak op
- zit meestal naast de voorzitter wanneer het een zaak
met 1 rechter is

TOLK (soms)

- vertaalt het proces voor wie geen Nederlands
spreekt of begrijpt

SLACHTOFFER
(= BURGERLIJKE PARTIJ)

MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE

- is slachtoffer van een misdrijf en vraagt een
schadevergoeding
- legt zijn zaak zelf uit aan de rechter OF
- kan kiezen voor de hulp van een advocaat

- moet het misdrijf van de beklaagde bewijzen
- vraagt aan de rechtbank een straf voor de beklaagde

ADVOCAAT BURGERLIJKE PARTIJ

- probeert de rechter(s) te overtuigen van het standpunt
van het slachtoffer
- vraagt schadevergoeding voor het slachtoffer
!! In sommige zaken (bijv. moordzaken) zitten beklaagde
en slachtoffer andersom.

BEKLAAGDE

- wordt verdacht van een misdrijf
- legt zijn zaak zelf uit aan de rechter OF
- kan kiezen voor de hulp van een advocaat

ADVOCAAT BEKLAAGDE

- probeert de rechter(s) te overtuigen van het
standpunt van de beklaagde

VEILIGHEIDSAGENT
PERS

HET PUBLIEK

- burgers die uit interesse een rechtszaak volgen
- getuigen, beklaagden en slachtoffers die wachten op hun zaak
Getuigen mogen niet in het publiek zitten wanneer het proces
waarin zij moeten getuigen, aan de gang is. Eens ze hun getuigenis
hebben afgelegd, mogen zij wel in het publiek gaan zitten.
- in sommige zaken beslist de voorzitter om geen publiek toe te laten

ZITTINGSDEURWAARDER

- is het aanspreekpunt voor iedereen die
in de rechtszaal komt
- voorbeeld: “Ik heb een oproeping
gekregen om voor deze rechtbank te
verschijnen. Moet ik hier zijn?”
- begeleidt de beklaagde en het
slachtoffer naar hun plaats in de rechtszaal

GETUIGE / DESKUNDIGE

- een getuige vertelt over de feiten waar
de beklaagde van verdacht wordt
- een deskundige geeft uitleg over een
technisch deel van de zaak vb.
DNA-sporen, vb. een psychiater

REGELS VOOR PUBLIEK IN DE RECHTSZAAL
toegang tot de zaal
14+

toegankelijk voor personen ouder dan 14

14 -

personen onder de 14 moeten begeleid
worden door een persoon 18+
U moet zich bij de zittingsdeurwaarder
aanmelden wanneer u de zaal binnenkomt
met uw identiteitskaart

ID-kaart

(en eventueel de oproepingsbrief )

rugzakken en tassen kunnen om
veiligheidsredenen worden
gecontroleerd
toegelaten de zaal te verlaten
tijdens een rechtszaak
ontworpen door Gloria (Simona )Jacquet

verboden in de zaal
....

verboden opnames te
maken/ te fotograferen

verboden te roken, eten of drinken

verboden te praten

vanuit het publiek uw
mening zeggen over een
proces

verboden te bellen en storend
gsm gebruik
Meer informatie
= zet uw gsm op stil !!
over de
rechtbank?

Bij overtreding van deze regels zal de zittingsdeurwaarder of de veiligheidsagent ingrijpen.
Men kan u dan uit de rechtszaal zetten.

